
لهححذا ترجيحنححا وجححه مححا ذاتهمححا, طيححب حححد في معنى لهما : ليس الشيخ
هححذه أن تقتضي العرب ولغة العرب بلغة نزل القرآن  أن... ؟ نعم القول

 ؟ هو مغزى, ما لها أن ذكرنا معنى, لكن لها ليس الحروف
...:  الطالب
بححذكر بعححدها يؤتى الحروف بهذه ابتدأت سورة كل أن نجد : ولهذا الشيخ
 تمام؛ القرآن
العزيتتز اللتته متتن الكتتتاب (( تنزيل:  تعححالى قوله معنى : ما الشيخ

) ؟) العليم
...:  الطالب
 غيره؛ من ل الله من : تنزيله الشيخ
غيرهمححا علححى السمين هذين اختيار أو العليم العزيز لفظ : اختيار الشيخ

متتن (( تنزيتلقححال:  فصححلت سورة السورة, في هذه في السماء من
العزيتتز اللتته متتن الكتتتاب (( تنزيلقححال:  ) هنا) الرحيم الرحمن

 ) ؟) العليم
...:  الطالب
أحسن. الفوائد في . نتركها مكية : فصلت الشيخ
 ؟ الطول ذي قوله معنى ما : طيب الشيخ

الواسع. الغنى صاحب بمعنى : ذي الطالب
والحسان,  الفضال عليه الواسع, ويترتب : الغنى الشيخ
شححيء, كححل مصححير ؟ هححو مصححير  أي)) المصير (( إليه: قوله:  الشيخ
(( وإليه ؟ شححيء كححل مصححير هنححا المصححير لكون شاهد هناك هل طيب
) طيب.  ) المور ترجع الله (( وإلى) ) كله المر يرجع
(( وتعحالى سبحانه الله اليتين, يقول هاتين فوائد إلى الن : نرجع الشيخ

) .) حم
الححرد بحححروف, ففيححه به الله حروف, تكلم الكريم القرآن أن فوائدها من

المعنححى هو الله كلم أن يقولون الذين سبيلهم سلك ومن الشاعرة على
حروفححا يخلححق وصححوت, لكححن بحححرف يتكلححم ل اللححه بححالنفس, وأن القائم

لن الكلم نفححي القححول هذا نفسه, وحقيقة في عما تعبيرا تسمع وأصواتا
علم, معلومات ولكنها كلما ليست المرتبة المعلومات من النفس في ما

كلما, مفهوم.  وليست
قححول فهححو أطلق إذا القول أن العقائد: منها كتب من معلوم عليهم والرد

أنفسهم في ( ويقولونمثل: ( حدد النفس قول به أريد وإذا اللسان



ما أمتي عن تجاوز الله ( إن) ومثل: ) نقول بما الله يعذبنا لول
 .) أنفسها به حدثت

(( تنزيل:  قححوله مححن يؤخححذ وجل عز الله علو الكريمة الية فوائد ومن
. أعلى من إل يكون ل النزول ) لن) الله من الكتاب

: تعححالى لقححوله غيره كلم ل الله كلم القرآن أن الكريمة الية فوائد ومن
إلى ينقسم نزله أنه الله ذكر ما أن ) وذلك) الله من الكتاب (( تنزيل

تكححون مخلوقححة, أو فهححذه بنفسححها قائمححة أعيانححا يكححون أن قسححمين: إمححا
اللححه أضاف الذي مثال مخلوق, عرفتم غير فهذا بالغير إل تقوم ل أوصافا
(( وأنزلناتعححالى:  قححوله بنفسححها قائمححة عيححن وهححو نفسححه إلححى إنزالححه

(( وأنتتزل مخلوق, طيححب ) الحديد) الحديد شديد بأس فيه الحديد
(( يتتامخلوقة,  بنفسها قائمة ) أعيان) أزواج ثمانية النعام من لكم
اللححه أضححاف فمححا ) مخلححوق, إذن) لباستتا عليهم أنزلنا قد آدم بني

مخلحوق, غيحر فهححو وإل مخلحوق فهححو بنفسحه قائمحة عيححن وهو إليه إنزاله
الثححاني, إذن ؟ بالغير إل يقوم ل كلم أو بنفسها قائمة عين هو هل القرآن

مخلوق. غير هو
فلمححاذا بالكتاب, الكتححاب الكريم القرآن وصف الكريمة الية فوائد ومن 

الححتي بالمصححاحف مكتححوب فهححو يكتححب لنححه نقححول: أول ؟ بالكتاب وصف
بأيدينا. 
صتتحف فتتي ذكتتره شتتاء (( فمنالملئكححة:  بأيححدي بصحف ثانيا: أنه
). ) مكرمة
فتتي مجيتتد قترآن هتتو (( بتتلالمحفوظ:   اللوح في مكتوب ثالثا: أنه

يححأتي هححل نسححأل مكتوب, وحينئذ بمعنى فكتاب ) وعليه) محفوظ لوح
بمعنححى وبنححاء مغححروس بمعنححى كغراس كثيرا مفعول, نقول بمعنى فعال
أشبهه. وما مفروش بمعنى وفراش مبني

والعزيز الله الله، أسماء من أسماء ثلثة إثبات الكريمة الية فوائد ومن 
هححذه عليححه دلححت مححا  وإثبححات)) العليتتم العزيتتز الله (( من والعليححم
العححزة, علححى اللوهيححة, والعزيححز علححى دل الصححفات, فححالله مححن السماء
متضححمن فهححو اللححه أسححماء مححن اسححم كححل أن العلم, واعلم على والعليم

أوسحع الصحفات إن قلنحا اسحم, ولهحذا منها يشتق صفة كل لصفة, وليس
السماء. من

اللححه أن للمقححام, يعنححي المناسححبة السماء ذكر الكريمة الية فوائد ومن 
عححن تتحححدث  السورة المقام, فهذه يناسب ما أسمائه من يذكر وعل جل



الححذي والنتقححام, فمححا الهلك مححن عليهححم جححرى ومححا للرسححول المكححذبين
هنححا جححاءت والخححذ, فلهححذا الغلبححة فيهححا التي العزة ؟ السماء من يناسبه

أنححزل المكححذبين, ولعلمححه هححؤلء أخذ لعزته أنه ليفيد العليم العزيز, وجاء
المكذبين.  هؤلء يأخذ كيف وعلم الكتب
جميعا الذنوب يغفر وعل جل الله أن الثانية الية الكريمة الية فوائد ومن

عامححا, فيكححون بححأل محلححى مفححرد هنا  والذنب)) الذنب (( غافرلقوله: 
خستتر لفتتي النسان (( إنمثل:  عاما يكون بأل المحلى المفرد لن

إنسان. كل إن ) أي)
المغفرة, وجه به تكون ما فعل على الحث الكريمة الية هذه فوائد ومن 

فقححط غححافر أنححه نعلم أن أجل من الذنب غافر بأنه يخبرنا لم الله أن ذلك
بهححا تكححون الححتي السححباب هححي لمغفرتححه, فمححا نتعححرض أن أجل من لكن

أعمححال لححي, ومنهحا اغفححر اللهم الستغفار منها كثيرة السباب ؟ المغفرة
عححز اللححه أن حتى الخلق إلى إحسان الخطايا, ومنها بها الله يكفر صالحة

كححثيرة, المغفححرة عطشححان, فأسححباب كلبححا بسقيها بغي لمرأة غفر وجل
لححه, اللححه فغفححر فأزالها الناس تؤذي الطريق في شجرة وجد لرجل وغفر
(( غافرقححوله:  مقتضححى ذلححك لن المغفححرة لسححباب نتعرض أن المهم

)). الذنب
الشححيء يقبل ل عباده, ولكن من التوبة يقبل أنه الكريمة الية فوائد ومن
عليححه اللححه صححلى النححبي لقححول الشححريعة مقتضححى علححى جاريا يكون حتى

 ). رد فهو أمرنا عليه ليس عمل عمل ( من:  وسلم
علححى الجاريححة التوبححة ؟ الشححريعة مقتضححى علححى الجاريححة التوبححة هي فما

التوبة:  بشروط يعرف ما وهي أمور خمسة جمعت ما الشريعة مقتضى
هححو التوبححة علححى للنسححان الحامححل يكون بأن وجل عز لله الخل ص الول

يحملححه عقححوبته, فل مححن والفححرار إليححه التقرب حب وجل عز لله إخلصه
يحملححه وإنمححا والرئاسححة الجححاه حصححول ول الخلححق مراعححاة التوبححة علححى

لله. الخل ص
وحسححرة ندم بانفعال النسان يشعر أن المعصية فعل على الثاني: الندم

رجححوع حقيقححة بححه يتححبين الححذي الندم لن ندم من بد منه, فل وقع ما على
جححرى ما على نفسه, فندم في أثرت المعصية هذه وأن الله إلى النسان
مثل, كالغضححب الختيححار بغير يأتي والنفعال انفعال الندم أن يقال منه, ل

يقححع انفعال فهو القلب تحسر هنا بالندم المراد الواقع, يقال من والحزن
ل ربمححا هححذا الخححارج مححن سححببه يححأتي الححذي كالنفعححال ليس النسان من



وقع. ما يغير أن النسان يستطيع
مصر وهو تاب فإن عنها والنفصال المعصية عن الثالث: التخلي الشرط 

الخنزيححر لحححم يأكل الذي يقول بالستهزاء, كيف تكون ما أشبه توبته فإن
مححا أو هححذا طيبححا, يصححلح طعامي يجعل أن الله وأسأل تعالى الله أستغفر

أكحل محن اللححه أسحتغفر ويقححول جيحدا اللحمة يمضغ هو يأكل وهو ؟ يصلح
يكححون مححا أشححبه طيبححا, هححذا طعححامي يجعححل أن اللححه وأسأل الخنزير لحم

وأنححت الشيء هذا تعمل ووجدك شيء عن نهاك رجل أن بالمستهزئ, لو
تأكححل له: ل يأكل, وقال وهو ذلك أشبه وما تعذرني أن منك تقول: أرجوا
يححي, فل وتسححخر بححي تستهزئ إنك يقول سوف يخاطبه الذي ويأكل, هذا

الذنب,  عن يتخلى أن الصرار, لبد مع توبة
الله لغير الذنب كان إذا سهل, لكن عنه فالتخلي لله الذنب كان إذا طيب
مححال كححان نقححول: إذا ؟ منححه يتخلححى فكيححف اللححه غيححر حق في أذنب يعني

مححات قححد كححان كححانت, فححإن وسححيلة بأي صاحبه إلى بإيصاله عنه فالتخلي
غيححر المححال بيححت كححان إذا المححال, أو بيححت فححإلى جهلهم ورثته, فإن فإلى

الن مرحلححة لصاحبه, كم هو به فليتصدق يضيع أن عليه يخشى أو منتظم
أولححى به, وأيهمحا جهلهم, يتصدق إن المال أربع, لصاحبه, لورثته, لبيت ؟

هحذا زماننحا فحي لسحيما أولى الصدقة أن الغالب ؟ الصدقة أو المال بيت
يرضي,  الذي التصرف المر ولي فيه يتصرف ل قد المال بيت أن حيث
يمكححن أن منححه مححال, فالتوبححة هححو مححا النفححس علححى عدوانا كان إذا طيب

شححخص علححى اعتححدى قد كان إذا منه, فمثل القتصا ص من الحق صاحب
ا ويقحول إليحه فليحذهب بضرب كمحا اضحربني بالضحرب عليحك اعتحديت أن

ضححربه الححذي الرجححل مححع وسححلم عليححه الله صلى النبي فعل ضربتك, كما
الرجححل: فقححال الصححف في متقدما رآه حينما وسلم عليه الله صلى النبي

عليه الله صلى النبي وسلم, فكشف عليه الله صلى الله رسول يا أقدني
اللححه صححلى النبي قبله, فهذا ؟ الرجل فعل ليقيده, فماذا بطنه عن وسلم
مححن مكححن أتبححاعه إلححى النححاس وأحححب الخلححق أشححرف وهححو وسححلم عليححه

 والبدن؛ المال اثنان هذا منه, طيب القتصا ص
أن بعرضحه, يعنحي شحخص علحى اعتحديت العرض في كان إذا أو اغتبتحه ب

الغيبححة, مححع والغيبححة مواجهة السب أن والسب الغيبة بين سببته, والفرق
سب, فهو حاضرا كان وإن غيبة فهي غائبا كان إن يكره بما أخاك فذكرك

يصح ل أو يصح سببتك كما سبني قلت لو تستحله, فهل أن هذا من التوبة
سححبا كححان إذا اسححتحله, هححذا نفسك, ولكححن على جناية هذا يصح, لن ل ؟



إنححي وتقححول إليححه تححذهب تسححتحله فهححل غيبححة كححان بذلك, إذا علم قد لنه
أن يجححب نعححم العلمححاء بعححض الجواب: قال ؟ لي اسمح فاعذرني اغتبتك
ل العلححم أهححل بعححض حلنححي, وقححال فاعذرني اغتبتك أنا وتقول إليه تذهب
كحان وإن الححديث فحي جحاء كمحا لحه تستغفر أن يكفي بل استحلله يلزم

عليححه وأثني له  استغفر) له تستغفر أن اغتبته من ( كفارةضعيفا: 
يححذهبن الحسححنات فيهححا, تكححون اغتبتححه الححتي المححاكن فححي أهلححه هححو بمححا

التشححويش, لنححه وعححدم الححبراءة فيححه هذا لن أصح القول السيئات, وهذا
قد الغيبة صيغة من به أتيت فحلني, مهما اغتبتك تقول إليه تذهب لو ربما

بخيححل قلححت إنححك يقححول قححد بخيل إنك فيك قلت إني قلت بها, إذا يقتنع ل
فححإذا يحللححك أن ويححأبى هكذا الشيطان له يقول ربما كذلك وجبان, أليس

أهلححه هححو بمححا عليححه وأثني له واستغفر ذلك على الله فاحمد يعلم لم كان
صححفة الثححم, هححذه محن تسححلم وبححذلك فيهححا اغتبتححه كنت التي الماكن في

 الله؛ غير حق في كان إذا الذنب من التخلي
أو سرقه إما لشخص مالي حق عليه يكون الناس سؤال: بعض هنا طيب
الحححق صححاحب إلححى ويححذهب الفاعححل هذا يتوب ثم ذلك أشبه ما أو جحده

وهححذا ؟ يصنع فماذا يأخذه أن الحق, يأبى صاحب فيأبى حقك ويقول: خذ
الححذي الظححالم هححذا على نفسه في حمل قد الحق صاحب يكون كثيرا يرد

وصحت حقه سقط حينئذ إنه نقول هل يصنع يقبل, فماذا أن ويأبى ظلمه
فإن يطلب لم وإن أعطي أخرى مرة حقه طلب إن المعتدي, ويبقى توبة

الشححرعية, القواعححد القواعححد على الحال هذه ننزل نقول ؟ برئ المعتدي
(( ل:  يقححول اللححه لن بححرأ قححد الحق عليه الذي هذا أن تقتضي الشرعية

لصححاحبه الحححق قححدم يسححعه مححا ) وهححذا) وسعها إل نفسا الله يكلف
منححك, هححذا أقبححل ول بححالول علححي اعتححديت أنت آخذه ل, ل قال خذ وقال
إليححه اعتذر إذا للنسان ينبغي وجنا, لنه أخطأ الذي هو يقبله أن أبى الذي
أنححت نقححول الرجل الن, فهذا جنا الذي هو هذا عذره, لكن يقبل أن أخوه
إيححاه, أعطهححا الدهر من يوما جاء إن عندك الدراهم خلي ذمتك برئت الن
أن وذلححك نظححر هذا الجواب: في ؟ الورثة يعطيه أن يلزمه فهل مات وإن

ملكححه, فححإذا فححي يححدخل ولم المال هذا يقبل لم عليه اعتدي الذي الرجل
شححرط الورثححة, ومححن إلى ينتقل فكيف ملكه في يدخل ولم يقبله لم كان

المال, وقد هذا يقبل لم الموروث وهذا الموروث عن المال انتقال الرث
لكححن أحححوط الخيححر ورثته, وهذا إلى الرد فيلزم ملكه أنه الصل إن يقال
الرجححل أعطيححت تقول: أنا يرد أن وأراد اعتدى الذي نظر, لن وجوبه في



والولححى الحححوط نقححول ولكن ؟ الورثة إلى ينتقل فكيف يتملكه أن وأبى
ورثتححه أن أو لححه ورثة ل أنه فرض لو منه, لكن ليسلم الورثة إلى يرده أن

شروط.  ثلثة هذه عليه؛ ما أدى قد التائب هذا فإن مجهولون
إلححى يعححود ل أن أو الححذنب إلححى يعححود أل علححى يعححزم الرابححع: أن الشححرط

أو الححذنب إلححى يعححود ل أن علححى يعححزم أن الول ؟ الثاني أو الذنب, الول
بينهمححا الفححرق ؟ بينهمححا الفححرق الول, ما ؟ الذنب إلى يعود ل أن الشرط

الشرط قلنا الولى, وإذا التوبة بطلت عاد ثم يعود أل الشرط قلنا إذا أننا
صحيحة تبقى الولى فالتوبة عاد ثم يعود أل عزم وقد يعود أل على العزم
هححو فالشححرط حححال كححل الجديححد, وعلححى للذنب ثانية توبة يتوب أن وعليه
وعححاد أخححرى, فتححاب توبححة فعليححه عححاد فححإن المستقبل في يعود أل العزم

يتوب.  يتوب, فعاد يتوب, عاد
عليححه اللححه صححلى الرسححول أن الصحيح في ثبت قد قائل: أليس قال فإن

أذنتتب ثتتم فتتتاب أذنتتب ثم فتاب ذنبا أذنب رجل ( أن أخبر وسلم
التتذنب يغفتتر ربتتا لتته أن عبدي علم وجل عز الله قال ثم فتاب
أن يعنححي هححذا  فهححل) شتتاء ما فليعمل لعبدي غفرت قد به ويأخذ

مهمححا الجححواب: نعححم ؟ له يغفر يستغفر وهو الذنب منه تكرر إذا النسان
الحححديث ظححاهر إن قائححل قححال لححو لححه, لكححن يغفححر اسححتغفر ثححم أذنححب

يخالف لنه هذا يستقيم ل الله, قلنا فليعصي يعني)  شاء ما ( فليعمل
مححن واحدة طائفة إل توبة من ذنب لكل لبد أنه على الدالة الكثيرة الدلة
فححإن بححدر أهححل وهححم الذنب من توبة إلى يحتاجون ل الذين هم المة هذه
 ). لكم غفرت فقد شئتم ما ( اعملوا:  وقال إليهم اطلع الله

التوبة, وهححو فيه تقبل الذي الوقت في التوبة تكون الخامس: أن الشرط
الجححل, حضححور وقبححل مغربهححا مححن الشححمس طلححوع قبل التوبة تكون أن

لقححول مغربهححا مححن الشححمس طلعت إذا لحد توبة أحد, ل لكل عام الول
تنقطتع  حتتى الهجترة تنقطع ( لوسححلم:  عليححه اللححه صححلى النبي

 وهذا) مغربها من الشمس تخرج حتى التوبة تنقطع ول التوبة
بعتتض يتتأتي يتتوم ربتتك آيتتات بعتتض يأتي (( أوتعالى:  قوله يؤيده
أو قبتتل متتن آمنتتت تكتتن لتتم إيمانهتتا نفستتا ينفتتع ل ربك آيات

مححن الشمس طلوع اليات ببعض ) والمراد) خيرا إيمانها في كسبت
مغربها. 

لقححول التوبة تنفع لم الجل حضر فإذا الجل حضور قبل تكون الثاني: أن
تتوتعححالى:  تبححارك الله سس يي سل سو ةة ((  سبتت يو تت سن ال تذي تلتت سن تل ةلتتو سم يع تت سي سئا يي تستت ال



تتى سذا سح سر تإ سض ةم سح ةه سد سح ةت سأ يو سم يل سل ا يني سقا ةت تإ يب سن ةت ]18: ) [النسححاء) ال
قححال: الغرق أدركه لما فرعون أن عمليا هذا توبة, وتطبيق لهم ليس هذا

متتن وأنتتا إستترائيل بنتتو بتته آمنتتت التتذي إل إلتته ل أنه (( آمنت
قبتتل عصتتيت (( وقتتد  تححؤمن)) (( ءالئنلححه:  ) فقيل) المسلمين

ولكححن بححك رحمة  ل)) ببدنك ننجيك فاليوم المفسدين من وكنت
اللححه نجححاه لها, وإنما نجاة فل روحك  وأما)) آية خلفك لمن (( لتكون

حححتى هلححك بححأنه يصححدقون يكححادون ول إسححرائيل بنححي أرعححد قد لنه ببدنه
ليشاهدوه. ببدنه الله نجاه فيطمئنوا, فلهذا يشاهدوه

تححاب أنححه لنفرض يعني ؟ آخر ذنب على مصرا يكون أل يشترط هل طيب
مححن تححوبته تصححح بالله, فهححل والعياذ الزنا على باق لكنه الخمر شرب من

مححن التوبححة تصح ل يقول من العلماء خلف, فمن هذا في ؟ الخمر شرب
لححه ذنب كل لن تصح بل قال من آخر, ومنهم ذنب على الصرار مع ذنب

الححذي جنححس مححن عليححه أصححر الذي الذنب كان إذا قال من جرمه, ومنهم
فححي بصححره يطلححق لكنه الزنا من تاب تصح, كرجل ل التوبة فإن منه تاب

النظححر مححن تححاب رجححل تصححح, أو ل الزنححا مححن تححوبته فححإن المحححرم النظر
تححوبته, ومححن تقبححل ل أيضححا هذا المحرم المس من يتب لم ولكنه المحرم
هححذا مححن عليححه اللححه تححاب ذنححب مححن تاب إذا مطلقا تقبل قال من العلماء
الرجححل وهححذا غضححبه سححبقت ورحمته عدل حكم وجل عز الله لن الذنب
أصححح القححول وهححذا تائبا؛ فليكن منها واحدة من تاب متعددة جنايات عنده
مقيدة هذا توبته لن المطلق التوبة وصف التائب هذا على يطلق ل ولكن
: تعححالى قوله في يدخل الطلق, فل على التائبين وصف يستحق ل يعني

ل الرجححل هححذا ) لن) المتطهرين ويحب التوابين يحب الله (( إن
ذنب في واقع ذنب من تائب لكنه الطلق وجه على تائب أنه عليه يصدق

الوصححف اسححتحقاق الدلححة, فيقححال فيححه تجتمع الذي هو القول آخر, وهذا
وصححفه يكون, وأمححا ل غيره على الصرار مع ذنب من تاب فيمن المطلق

صحيح.   فهذا مقيدة بتوبة
؟  كالزنا...: السائل
كالسرقة.  هذا, قل في يدخل ما الزنا : لالشيخ

لحححق بالنسححبة هححذا صاحبه, نقول إلى المال رد من بد فل يده قطعت إذا
إلححى المححال يوصححل أن مححن لبححد عليححه, لكححن الحححد إقامححة في سقط الله

صاحبه.  
...: السائل



المفعححول به, حححتى والمفعول الفاعل فيه يشترك الزنا أن : الواقعالشيخ
مححن لبححد عححدوان صحححيح فهححذا بالكراه قلنا إذا شهوة, نعم ويجد يتلذذ به

والعححدوان الكححراه وهححو العباد وحق الحد عليه نقيم الله  حق... استحلله
. استحلله من لبد عليه

؟ المنفصلة العيان من السكينة  فهل...:  الطالب
قلتتوب فتتي الستتكينة أنتتزل التتذي (( هو الغيححر في : وصف الشيخ

قلوبهم.  في الغير, السكينة في ) وصف) المؤمنين
...:  الطالب
وقال عليه رده ثم مال شخص من سرق رجل يقول يسأل : طيب الشيخ

 ؟ منه يبرئ هل هدية هذه
المهححدي هححديه, وأن أنححه على قبله وذاك هديه أنه على رده يبرأ, هو ما ل
هحذه وقححال ريحال وضحع  لحو... ,فحرق مكافأة إلى يحتاج وأنه منة عليه له

مححن هديححة هححذه ويقححول ريححال معها يحط ريال مخادعا, ألف لكان ؟ هدية
حالححة فححي أنححا يقححول: واللححه للححه الحمححد لبد, لكححن ألف, ل من ريال أجل

إنشححاء سارق هو ما الكبير وإل الصغر حال في كثيرا تقع  وهذه... السفه
يأخححذ قلححم يأخححذ لححه صاحب من أو دكان من يسرق صغير وهو الله, لكن

مثل: قححال لححو علي, ولكن لك حق ويقول: هذه إليه يوصله أن لبد  ساعة
ل أو يصححح غيره, هححل ول أنا قال ول منك سرقها وقد تاب إنسان من هذه

.  المجموع استحلل على ينبني أنه يصح, والظاهر هذا ؟
الصتتفات هذه من بكل الدوام على موصوف " وهو: ... الطالب

؟ الصفات أثبت  فهو"
شحيئا لححظ المؤلحف أيضحا هو ذاتية, ثم صفات أنها على لكن : أيالشيخ

العقححاب وشحديد التححوب وقابحل الححذنب غحافر أن النحو, وهو جهة من آخر
لفظيححة, إضححافة محضححة, إضححافتها ليسححت مضافة, وإضححافتها صفات هذه

؟ التعريف, أعرفت تقتضي ل اللفظية والضافة
صفات. سماها : لكنالطالب
"المؤلححف:  عبارة شف ؟ قصده هو ما لكن صفات هي يخالف : ماالشيخ
كححان  إذا" الصتتفات هتتذه متتن بكتتل التتدوام علتتى موصوف وهو

" فإضافةيقححول:  ذاتيححة, ثححم صححفات ؟ تكححون مححاذا الدوام بها موصوفا
وشححديد وقابححل غححافر  المشححتق" كتتالخيرة للتعريف منها المشتق

الطححول, ذي كححالخيرة التعريححف أفححادت إضححافتها أن يعني للتعريف يقول
إلححى جامحد اسحم إضحافة شحك, لنهححا ل التعريف أفادت الضافة هذه فإن



المفعححول واسححم الفاعححل اسححم انتبهححوا  طيححب...معرفححة,  فيكون معرفة
هححذه التعريححف, ويسححمون تفيححد ل فإنهححا أضححيفت إذا المشححبهة والصححفة
محضة, أتى وغير محضة يقول معنوية, وبعضهم ل لفظية إضافة الضافة

هححذه العليححم العزيححز مسححألة, اللححه عليححه يححورد لنححه الكلم بهححذا المؤلححف
علينححا ورد لفظيححة إضححافتها أن للححه, وقلنححا صححفة غححافر قلنححا معححارف, إذا

وصححف نكححرة الصفة فتكون التعريف تقتضي ل اللفظية إشكال, الضافة
زيد تقول: جاء أن يجوز جائز, ل غير بالنكرة المعرفة معرفة, ووصف بها

فححي الضححافة كححانت الفاضل, فإذا زيد جاء تقول أن يجوز, يجب ل فاضل
هذا في صار صفة أنها على وأعربناها التعريف تفيد ل وشديد وقابل غافر

أن المؤلححف جححائز, أراد غيححر وهححذا بنكححرة معرفححة وصفنا أننا وهو إشكال
هححي وإنمححا الحححدوث بهححا يححراد ل الصححفات هذه إن فقال الموضوع يصحح
مشححابهة عن خرجت الدوام على الصفات كانت الدوام, وإذا على صفات
أو الجللححة اسححم وصححف يصححح أن للتعريف, لجل الضافة وصارت الفعل
معنوية.  محضة إضافتها كانت لما الصفات بهذه الجللة لفظ
غححافر أن يقولححون الخححر ثححالث: القححول قححول بل آخر قول للمعربين لكن

منه المبدل موافقة فيه يشترط ل والبدل الله من بدل أنها وشديد وقابل
المبححدل محححل يحححل أن البدل علمة صحيح, لن غير بدل أنها القول لكن
الموصوف.  على زائد وصف هذا يصح ل وهذا منه
أن يجحوز يقولحون الميسححرين السححهلين الكححوفيين لخواننححا ثالث رأي فيه

محضححة, غيححر لفظيححة الضافة كانت ولو التركيب هذا بمثل المعرفة تنعت
يجححوز محضة غير الضافة كانت ولو المعرفة إلى أضيف ما يقولون يعني

أو معرفححة الححذنب غححافر لفححظ بححاللفظ, لن اعتبارا للمعرفة نعتا يكون أن
غيححر عنححدهم الضححافة كححانت وإن معرفححة إلححى أضيف لنه معرفة ؟ نكرة

مححا معنويححة أو لفظيححة يهم ل يقولون لفظية, فالنحويين هي وإنما حقيقية
يكفححي, والقاعححدة فهححذا الموصححوف مححع الصفة منسجم اللفظ ظاهر دام

اقتححداء السححهل نتبححع أن النحححويين بيححن خلف ورد إذا فيمححا عندنا المتبعة
أيسححرهما اختححار إل أمريححن بين خير ما أنه والسلم الصلة عليه بالرسول

هححي محا لن رأيهححم فحي الكححوفيين اتبعنححا أذا نأثم ل إثما, ونحن يكن لم ما
كلم إلى حاجة ل الكوفيين رأي على حال كل على طيب شرعية؛ مسائل

أضيف لنه معنوية إضافة أنها صورتها لكن لفظية الضافة المؤلف, نقول
ل البحححث هححذا حححال كححل علححى المعرفححة؛ بححه يوصف أن فصح معرفة إلى

معنويححة محضححة نوعححان الضححافة أن عححرف إذا إل تمامححا النسححان يححدركه



محضة.   غير ولفظية
شححروط علححى بححالمس تكلمنححا الرجيححم الشححيطان من بالله : أعوذالشيخ
 ؟ بالجمال اذكرها التوبة

تححرك الثححاني الخل ص, الشححرط الول شروط: الشححرط : خمسةالطالب
... الثالث الشرط عنه والتخلي الذنب
... الذنب من فات ما على : الندمالشيخ
تمام.  مغربها من الشمس طلوع قبل : أوالشيخ
أقسام. أنه ذكرنا ؟ آدمي حق من التوبة كانت : إذاالشيخ

أن بححد فل المححال فححي كححان العححرض, إذا أو البححدن أو المححال : فيالطالب
... يمكنه البدن المال, في بيت إلى أو ورثته إلى أو إليه المال يوصل
 ؟ العرض في كان القصا ص, وإذا من : يمكنهالشيخ

غيبتححه في كان وإن يستسمحه أن فيمكن أمامه سبه قد كان : إنالطالب
...

 ... ؟ التفصيل هو تفصيل, ما ففيه غيبته في كان : إنالشيخ
واحححدة, هححذه ويسححتحله يححذهب أن فلبد اغتيابه بلغه أنه علم قد كان فإن
 ؟ الول للعلماء, القول قولن ففيه يبلغه لم وإذا

فيها, القول يسبه كان التي المواضع في ويمدحه له يستغفر : أنالطالب
... الثاني
الول.  حللني, والصحيح ويقول ويبلغه إليه يذهب : أنالشيخ


